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 ميراث المراة في الشريعة االسالمية
INHERITANCE OF WOMEN IN ISLAMIC LAW 
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ABSTRACT: 

Islam is a complete code of life. One of its many outstanding 
characteristics is the distinguished economic system it has outlined for 
humanity. Islamic economic system has many attributes, features and 

perspectives. Distribution of inheritance is one of the important pillars of 
this system which is full of wisdom and consideration towards the needs 

of society. Women are also entitled to inheritance in addition to men. 
However, as the enemies of Islam, from within and outside, have engaged 

themselves in futile efforts to damage the cause of Islam, they have also 
tried to misguide others and themselves with regards to the Islamic 

economic system. One of the propagandas they do is based on the share 
of women in inheritance which they object to be less than that of men. 

However, those who understand the fiqh of inheritance know that women 
sometimes get the inheritance equivalent to that of men and sometimes 

higher than that. Even in some circumstances, women get the share and 
men do not. There are only four scenarios or situations in which women 

get less share then men. It is accordingly proven in this paper that the 
propaganda of atheists and the ill-informed is completely unjustified and 
base-less . 
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تشرتک يف االتفاق علي البيت اول بامواعتا اطتاصة وحقها يف مهرىا، ال يطلب منها وىي زوجة ان 
االىل، ؽتا ينفق علي متطلبات الزوجية، فان کان عتا مال قبل الزواج ومل تکن اىليتها تسمح عتا 
بالتصرف حيت انتقلت ايل زوجها فان ذمتها تکون منفصلة عنو ماليا، وامواعتا عند زوجها التعد شرکة 

ال جيوز ان جتر اظتراة علي ان تتجهز ايل الزوج بشيء مالية بينهما، فکل حر التصرف، يقول ابن حزم: و 
اصال، المن ماعتا وال من صداقها، فهو کلو عتا، ال اذن للزوج يف ذلک وال اعرتاض، وعتا ان دتلک 
الضياع والدور وسائر اصناف اظتال بکافة اسباب التملک، وعتا ان دتارس التجارة وسائر تصرفات 

تضمن غريىا، وان يضمنها غريىا وان هتب وتوصي دون وصاية من الکسب اضتالل اظتباح، وعتا ان 
 (. 1احد، وتستطيع ان ختاصم ايل القضاء )

واما اظتراة اليهودية فقد کانت قبل الزواج حتت وصاية ابيها مهما بلغ سنها، مث صارت حتت وصاية 
ال وعرفت اظتليکة  زوجها بعد الزواج، ولقد کانت اظتلکية ػتدودة، وىي تبع للقبيلة، مث تطور اضت

 . 4الفردية، وبلغت ذروهتا حيث دتثلت يف ملکية

االراضي، والضياع واالنعام، والنقود، واظتنقوالت، وکانت اظتراة ال دتتلک من ذلک شيئا، فمرياث ابيها 
الذي تاخذه يصبح لزوجها، ومنقولتها وانعامها توول اليو، فملکيتها من نقد وما تکتسبو من عملها 

وقد منع الربانيون اظتراة من التصرف يف ماعتا بينما اباح   5تها حيب ان يصرف علي بيتها خارج بي
القراون عتا ذلک، وعلي الرغم من ان القانون االسرائيلي اضتديث قد اعطي اظتراة حرية التصرف يف 

يفرض ا، وليس لو ان ھمتملکاهتا وادرهتا کيفما تشاء، اذ حدد القانون مسوولية کل شخص متملکات
حقوقا علي االخر، اال ان ىذا القانون يعترب تعديال للشريعة اليهودية اليت فرضت علي اظتراة اطتضوع 
الرادة زوجها يف ادارة شووهنا االلية، متملکاهتا ، ومتملکات الزوجة اليت ينص عليها عقد الزواج للزوج 

زوجة التصرف مبمتلکاهتا اال بعد اضتق يف االنتفاع هبا دون التصرف يف االصول، کما انو ال حيق لل
موافقة زوجها، الن نتاج ىذه اظتتملکات من حق الزوج حسب الشريعة، بل ان من حق الزوج التصرف 
باعتدايا اليت تقدم للزوجة بعد الزواج، اال اذا نص صاحب اعتدية علي اهنا للزوجة فقط، حيت مهرىا 

متاعها ولباسها، وقد حددوا ذلک ببعض القطع  ليس عتا، وقال بعض فقهاء اليهود: ليس للمراة اال
 (6البسيطة )

 مرياث اظتراة يف الشريعة االسالمية:
خالفا ال سبق يف اصتاىلية، علي توريث اظتراة من ترکة زوجها او ابيها  –لقد حرص االسالم کل اضترص 

نصيب ؽتا ترک الوالدان او ابنها او اخيها، وفرض عتا حقا ال يستطيع احد. انکاره لقولو تعايل: للنساء 
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 (. 6واالقربون ؽتا قل منو او کثر نصيبا مفروضا )

يقول جو ستاف لوبون: ان مبادي اظترياث يف الشريعة االسالمية علي جانب عظيم من العدالة 
واالنصاف ومبقا بلتها مع کافة القوانني االخري ؾتد االسالم قد منح اظتراة حقوقا ال ؾتد مثلها يف 

 (8)قوانيننا .

( 7لقد اعطي االسالم اظتراة مرياثا علي النصف من مرياث الرجل لقولو تعايٰل: للذکر مثل حظ االنثني )
ولقد ورث االسالم اظتراة زوجت فقال تعايل: وعتن الرابع ؽتا ترکتم ان مل يکن لکم ولد، فان کان لکم 

صل يف اظترياث ان يقضي الدين (  واال8ولد فلهن الثمن ؽتا ترکتم من بعد وصية توصون هبا او دين. )
والصية، مث يقسم اظترياث بعد ذلک بني الورثة، فالزوجة عتا ربع الرتکة ان مل يعقب، اما ان کان لو ولد 
فلها الثمن وان کن اکثر من زوجة اشرتکن يف الربع او الثمن، وقد ورثها االسالم اما فقال: وال بويو لک 

( فلقد 9ولد، فان مل يکن لو ولد وورثو ابواه فالمو الثلث ) واحد منهما السدس ؽتا ترک ان کان لو
ورثها االسالم وجعل عتا الثلث من ترکة ابنها ان مل يکن لو ولد، فان کان لو ولد فلها السدس، وان مل 

 (11)يکن لو اوالد وکان لو اخوة، فان اخوتو واباه يرثونو ويکون المو السدس. 

و اما يف الکاللة فقد ساوي االسال  م الذکر باالنثي فقال تعايل: وان کان رجل يورث کاللة ا
( 11امراة ولو اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس، فان کانو اکرب من ذلک فهم شرکاء يف الثلث )

 وبذا يکون قد اعطي االخت من مرياث اخيها. 

فلهن ثلثا ما  وقد حرص االسالم علي توريث اظتراة بنتا فقال تعايل: فان کن نساء فوق اثنتني 
( وىنا ؾتد ان االسالم قد منح البنت نصف 11ترک، وان کانت واحدة  فلها النصف . . . االية )

الرتکتو ان مل يکن عتا اخوة فان کانتا اثنتني فلکل واحدة منهما الثلث وورثها حبسب رابطتها، وقد 
ايب وقاص رضي اهلل عنو  اشرتط السالم علي اظتورث ان ال يوصي باکثر من الثلث ، ضتديث سعد بن

قال: يا رسول اهلل ان يل بنتا ويل مال کثري فهل اوصي بو؟ قال: ال قال بثلثيو؟  قال: ال قال بنصفو؟ 
قال: ال قال بثلثو؟ قال: والثلث کثري، انک ان تذر ورثنک اغنياء خري من ان تذرىم عالة يتفکون 

مل االموال والعقارات واالعيان واالراضي منقولة ( اوکما قال صلي اهلل عليو وسلم والرتکة تش14الناس)
 وغري منقولة. 

 مرياث اظتراة عند بين اسرائيل:

لقد کان بنو اسرائيل يورثون الذکور دون االناث، ويفصلون الذکر علي االنثي علي الدوام فادي ذلک 
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يوزع علي الذکور  ايل مضم حقوق البنات، فاذا مات الرجل وترک اوالدا ذکورا واناثا فان مرياث االب
دون االناث وقد ميزت الشريعة اليهودية بني االبن البکر والذي دونو، فاعطت الکرب ضعف اخوتو فلو  
کان لرجل امراتان، احدامها ػتبوية واالخري مکورىة، وولدت الکروىة ذکرا قبل اظتکروىة ذکرا قبل 

( . وقد 15ابن اظتکروىة لو حق البکورية) احملبوية، فان ابن اظتکروىة يعطي ضعف ابن احملبوبة، ورغم انو
بقي اضتال علي ذلک، فان مل يکن للميت اوالد ذکور، ورثو اخوتو دون بناتو، وقد. قامت بنات 
صلفحاد بن حافر بتغيري الشريعة اليهودية اطتاصة مبرياث البنات، عندما طلنب من موسي عليو السالم 

تعطيهن ملک نصيب بني اخوة ابيهن وتنقل نصيب ابيهن، ان يورثهن فورثهن ... فقال الّرب  ظتوسي: 
وقال بنو اسرائيل اديا رجل مات وليس لو ابن، تنقلون ملکو البنتو، وان مل تکن لو ابنو تعطون ملکو 
الخوتو  وان مل يکن لو اخوة تعطون ملکو الخوة ابيو وان مل يکن البيو اخوة تعطون ملکو لنسيبو 

( ولکن اليهود قيدو ذلک فصارت البنت ال تعدو کوهنا وسطا ناقال عتذا 17االقرب من عشريتو فريثو، )
اظترياث، فقد جاء يف سفر العدد: اذا تزوجت البنت من منفس السبط فان نصيب البنات يوخذ من 
نصيب اعمامهن، ويعطي نصيبهن للسبط، ال خيرج ايل سبط اَخر، وکل بنت ورثت نصيبا من اسباط 

اة لواحد من عشرية سبط ابيها لکي يرث بنو اسرائيل کل واحد نصيب ابائو فال بين اسرائيل تکون امر 
( فاذا مات 1يتحول نصيب من سبط ايل سبط ايل سبط اخر بل يالزم بين اسرائيل کل واحد نصيبُو )

رجل وليس لو ولد فان مرياثو يتحول ايل بنتو بناء علي القاعدة السابقة، ولکن اليهود ، حيولون اظترياث 
يل ابن ابنو ذکرا کان ام انثي، فان مل يکن لو ابن ابن فمرياثو لبنتو، فان مل يکن لو بنت فالبن البنت ا

وعليو فان بنت االبن حتجب عمتها من اظترياث الن اظترياث، عندىم ، ديشي يف الفروع راسا والعکس 
ابنتو ترث الهنا اقرب  ىوالذي حيصل يف االسالم فنجد العم حيجب ابن اخيو، ولکن الصدوقني يرون ان

من بنت ابنو ويف ىذا وقع خالفهم مع القرائني والربانني، الن اظترياث عندىم يوول ايل فرع الفرع راسا. 
 ولکن طافة. 

الصدوقني اليت شتحت للبنت ان ترث وتشارک اخاىا اندثرت ومل يعد عتا وجود، ولکن  
فقال البعض: ىو عشر الرتکة وقال اخرون: ىو  اليهود اختلفوا فيما بعد حول مقدار مرياث العزباء ،

ُعشر االموال اظتنقولة، اما بعض الفقهاء فقالو: ان مرياثها ىو عشر العقار فقط وقد اوردت دائرة 
اظتعارف اليهودية تقسيما لتوزيع اظترياث جعلت البنت  فيو تالية الخيها وفروعو، فهي ترث بشرط 

 (19زواجها من اىل عشريهتا. )

کتاب االحکام الشرعية: حق البنت يف العشر اذا ترک الوالد مرياثا ولو اوالد ذکور، فانو يقول   
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حبسب الشريعة يرث اال والد کامل الرتکة اما البنات فال يرثن، ولکن اذا لکم يکن قد بلغن الرشد اول 
ثالثة عشر مل يتزوجن بعد فانو جيب علي االوالد الذکور اعالة البنات حيت بلوغهن سن الرشد وىو 

( وحفظا ضتقهن فان الشريعة قد حددت عتن مبا يوازي عشر الرتکة، ينفق 11عاما، او حيت زواجهن )
 عليهن او يدفع عتن کصداق عند زواجهن، وقد جاء يف کتاب االحکام الشرعية لالسرائيلني: 

کة للذکور ( وذکر الکتاب ايضا: الرت 3علي ترکة االب نفقة البنات ايل ان يتزوجن او يبلغن ) 
دون االناث وامنا عليهم نقطة  غري اظتتزوجة حيت تتزوج او تبلغ واذا شاء الذکور ادارة الرتکة حق لالناث 

( 4شرعا استقالعتن بنصيبهن، فان کن قاصرات، نابت السلطة عنهن يف ذلک، وحقهن عشر الرتکة )
يف النفقة او الصداق قاصرا  ولکن الکهنة اضافو شرطا الندري من اي شرع اخذوه، فجعلو حق البنات

 11علي الرتکة اليت فيها العقار الن العقار ال يباع اال قليال بسبب. 

( وقد جاء يف التوارة: لقد امر سيد من الرب ان يعطي نصيب بنات اخينا صلفحا دلبناتو  11اليوبيل  )
ن من نصيب ابائنا ، ومل يقل ُعشره فان صرن نساء الحد من بين اسباط بين اسرائيل، يوخذ نصيبه

ويضاف ايل نصيب السبط الذي صرن اليو. فمن فرعو نصيبا يوخذ؟ وميت کان اليوبيل لبين اسرائيل 
 (13يضاف نصيبهن ايل نصيب السبط الذي صرن لو، ومن نصيب سبط ابائنا يوخذ نصيبهن. )

العلم  مث حتول االمر بيين اسرائيل فاخذو دينحون البنت جزءا من جزء من ريع االمالک، 
 قدره، ان مل يرتک الوالد عتا، مهرا، حيث يرتک امرىا الخوهتا. 

وقال بعض علماء التلمود ان البنت عتا حق اظترياث مع اخيها من امها وليس من ابيها ورغم  
النتف اليت اعطيت للبنت مبنو اال ان الشريعة شتحت لالب ان دينع وحيرم االناث  من اظترياث وال  

مع الذکور، فقد جاء يف کتاب االحکام الشرعية: ال حيق لالب ان يوصي او يهب  يستطيع فعل ذلک
 (3نصف مالو اذا کان لو اوالدا ذکورا، ولو ان يهب رتيع مالو ان کان نسلو من البنات )

فاين االسالم من ىذا؟ ان االسالم يعطي کل ذي حق حقو حسب فرضو وحصتو يف اظترياث  
وان رويناه عن سعد بن ايب وقاص رضي اهلل عنو فا آراد ان يوصي مبالو،  وىنا ينبغي ان نتذکر ما سبق

 (. 16فنهاه رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم عن ذلک، رغم نسلو حيذاک کان بنتا واحدة )

 البکر وغريه، ومع ان الدين يفرقون بني الذکور يف البکورة اال اهنم ال وال يفرق االسالم يف اظترياث بني
 يفرقون بني اناث وىذ اجحاف يبقي  باطل
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وکذلک فاننا ؾتد ان النصوص اليت وردت تلزم االخوة باعالة اختهم حيت الثالثة عشرة، او الزواج، ان  
ي يف الشارع ام ماذا حيدث عتا؟ لقد کان قبل بلوغها ىذا السن، فماذا  لومل تتزوج البنت؟ ىل تُرم

ترکت النصوص البنت ؟ ىل تُرمي يف الشارع ام ماذا حيدث عتا؟ لقد ترکت النصوص البنت ضائية 
واحکمت عليها اطتناق، فال ىي شتحت عتا باظترياث کباقي اخوهتا، وال ىي ترکتها يف وضاية ثابتة حيت 

 حق عتا يف اظترياث مع ان التوراة ورثت بنات صلفحاد. لو مل تتزوج. واظتادة السابقة جعلتها صفرا ال 

وکذلک فان الشريعة اليهودية مل حتمل الورثة ديون اظتورث اال اذا کان يف الرتکة عقار بياع ويقضي عنو 
الدين، واظتعروف اهنم ال يورثون البنت اال اذا کان يف  الرتکة عقار، فمعين ذلک ان البنت قد ال ترث 

 عقار. حيت مع وجود ال

 اوال: اذابيع العقار وقضي الدين. وثانيا: الن العقار اذا بيع فانو يعود يف اليوبيل ايل اصحابو

فقلت رغبة الناس يف شرائو ويف االسالم ؾتد عکس ىذا اظتبدا اليهودي فقبل تقسيم الرتکة تقضي ديون  
قار، وتبقي البنت علي اظتيت مث تنفذ وصيتو، وبعدىايعطي کل ذي حق حقو دون فرق بني منقول وع

 نفقة ابيها فاذا تزوجت ضتقت بزوجها فان طلقت اومل تتزوج بقيت علي نفقة ابيها حيت الو موت. 

ولقد نصت غتموعة االحکام الشرعية علي حق اظتراة يف اظترياث فقالت: ان البنت ترث اباىا ان مل يکن 
فاذا ترک اظتيت بنتا او خنثي تساويا يف لو ولد من الذکور، وال حيق لالم ان ترث ابنها او ابنتها 

النصيب، ولالخوة ان يدفعوا ال ختهم قيمة الدوطة وىي العشر وکل ما دتلکو اظتراة يوول ايل زوجها بعد 
 وفاهتا مرياثا سرعيا، ال يرث معو احد غريه ابدا، وتعيش البنات من مال ابيهن حيت. 

 (. 17ة فهي من حق زوجها مادام ينفق عليها)يرشدن او يتزوجن، وادا عثرت الزوجة علي ا لبقي

ودتنع اليهودية االم من ان ترث ابنها او ابنتها بينما نصت النصوص علي حقها يف االسالم وفرضت عتا 
نسبا تتناسب مع وضعها، ووضع الورثة، وکذلک فان االسالم قد ورث الزوج نصف ترکة زوجة، ان مل 

بينما حرمت اليهودية ابناء اظتراة ان يرثوا امهم وجعلت الرتکة  کلها يکن عتا ولد، وربعها ان کان عتا ولد 
 للزوج. 

( واليت 18لکن القرائني يف احکام اظتواريث يقولون: ان الزوج ال يرث زوجتو النو ال اثر عتا يف اظتادة )
مل يکن لو،  تنص علي انو:  اذا مات انسان وال ولد لو فالرتکة لبنتو، فان مل يکن لو بنت فالخوتو، فان

اخوة فال خوة ابيو، مث لقربيو، واالقرب من عشريتو، وال اثر يف ىذه اظتادة يعطي اضتق للزوج مبرياث 
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 (19( وقال النهاوندي: جيوز للزوج ان يرث زوجتو )1زوجتو )

راة ونستطيع القول: ان مرياث اظتراة مبعين اظترياث اضتقيقي مل يکن معروفا عند بين اسرائيل حيث کانت اظت
ترث رمزا ال حقيقة ودتلکا، الن التوراة اوجبت مرياث الزوج لزجتو فقد جاء يف التوراة: وکل بنت ورثت 
نصيبا من اسباط بين اسرائيل تکون امراة لواحد من عشرية سبط ابيها لکي يرث بنو اسرائيل کن واحد 

 (31نصيب ابانو...)

 عمها وال جدىا وال اقرب الناس اليها، زوجها  واظتراة ترث اباىا فقط وال ترث ابنها وال اخاىا وال
والسبب يف عدم مرياثها لذوجها ان اخوة زوجها يلزمون.  بالزواج منها ان مل تعقب منو وحينئذ تلزمهم 

 (31نفقتها )

 م  1976الرتاث اليهودي والصيهوين والفکر الفرويدي صربي جرجس مرکز االحباث الفلسطيين بريوت 

ذي يثبت للزوجة من الرتکة ىو موخر صداقها، النو حقها فان  کن اکثر من واحدة يقول التلمود: وال
فان اضتق يعود اليهن حسب اال مدمية، فاالويل مقدمة علي الثانية والثانية علي الثالثة، فاذا استوين يف 

 (. 33العقد فاهنن يتزا زتن علي الرتکة قسمة غَُرماء)

رامة بينهن ھاو الربع دون فرق بني االويل والثانية وال داعي للگولکن االسالم جعلهن شرکاء يف الثمن 
 وامنا حل االمر سلميا. 

ويف الشناة: من کتب لزوجتو اطتطوبة اليو ومل يدخل هبا صکا قال فيو: ال حق وال مطالبة يل باموالک 
ا، انو کتبو حيت بعد زواجي بک، فانو ياکل الثمار ابان حياهتا واذا ماتت ورثها، واطترج من کتابتو صک

يکون عملها نافذا لو باعت االموال او وىبتها، وىذا يثبت ان اظترا ة کان باستطاعتها التملک ولکن 
يف حدود معينة وزمن معني، فان کتب الحق وال مطالبة يل باموالک وبثمارىا، فال ياکل الثمار يف 

مل يکتب وذتار ذتارىا.. اخل فانو ياکل  ( يقول: ان1حياهتا، واذا ماتت فانو يرثها، ولکن الريب يهوذا )
مامل يکتب عتا صکا، ال حق وال مطالبة يل باموالک، وبثمارىا وذتار ذتارىا يف حياتک ويف ؽتاتک، فال 

( بن رتلئيل: بل يرثها اذا ماتت النو اشرتط 3ياکل يف حياهتا وال يرثها اذا ماتت. ويقول الرايب مشعون )
وکلمخالف باطل، ومن کان متزوجا بامراتني، مث مات فلالويل منهما اولوية   شرطا ؼتالفا ال يف التوراة،

اظتطالبة بصداقها علي الثانية، ولورثة االويل االفضلية علي ورثة الثانية، فاذا تزوج االويل مث ماتت وعاد 
 وتزوج الثانية فمات ىو فللثانية. 
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دة من واحدة، فاهنن يرثن من زوجهن صداقهن وورثتها االولوية علي ورثة االويل، فان کن اکثر من واح
بالتساوي، فاذا زادت القيمة او نقصت اخذت االويل صداقها بالکامل او نصفو، وکذلک الثانية 
حسب قيمة الصداق، واذا تزوج يهودي بغري يهودية مث ماتت ورثها، اما اذا مات قبلها فاهنا ال ترثو 

ين زوجها فان االسالم دينع التوارث بني اظتسلم وزوجتو يف ( ويف قضية مرياث الزوجة اليت ختالف د36)
 حال موت احدمها او کليهما. 

وقد ادعت التوراة واحبارىا بان ايوب من بين اسرائيل رغم ان ايوب مل يکن يهوديا، وقد وضعوا لو 
کان رجل يف   سفرا يف توراهتم، نصوا علي ان ايوب اعطي لبناتو مرياثا بني ابنائو الذکور، فيقول السفر:

ارض عِوض اشتو ايوب وکان ىذا اکرجل کامال ومستقيما يتقي اهلل وحييد عن الشر وولد لو سبعة بنني، 
وثالث بنات، وکانت مواشيو سبعة االف من الغنم وثالثة االف رتل، وستسمائة فدان، فکان اعظم 

ايوب يف کل االرض، اعطا بين اظتشرق وکان لو سبعة بنني وثالث بنات مل توجد نساء رتيالت کبنات 
 (...37من ابوىن مرياثا بني اخوهتن. )

( ان ايوب مل يکن يهوديا وانو سار علي طريقة توريث البنت مع 38وقد اتضح من االدلة القاطعة )
البنني وىو نظام مل يعرفو اليهود، اذ ال ترث البنت اال مع عدم الذکور، ولو کان ايوب منهم لعملو 

مع اخيها، ولکنهم قيدوا مريث البنت، فال توراهتم وال تلمودىم خيربنا عن النظام  بنظام توريث البنت
الذي اتبعو سيدنا ايوب يف احقية البنت يف اظترياث، وقد وصفت التوراة ايوب بصفات بذيئة، ونالت 

 منو، فکيف يکون منهم؟ وامنا الصقوا سفره بتوراهتم ليظهروا مبظهر اظتقدم التحضر. 

التلمود تارخيو وتعاليمو ظفر  79االدلة انظر السيد عاشور مرکز اظتراة يف الشريعة اليهودية صظتعرفة ىذه 
 م. 1/1981بريوت ط  –االسالم خان  دار النفائس 

وما يزال اجملال واسعا للخوض يف قضية اظترياث عند بين اسرائيل، ويستطيع الباحث ان يفرد لو مولفا 
ري والتحريف، فقد حريتين نصوصهم بني مثبت وناف وبني مقيد ومطلق خاصا ظتا فيو من التقدمي والتاخ

 صر دون االضرار باظتعين العام االنثي يف اظترياث وقد رايت ان اخت

 539-511ظتزيد من االطالع والبحث انثر: کتاب االحکام الشرعية لالسرانليني البن مشعون اظتادة 
مرکز اظتراة يف الشريعة اليهودية / عاشور ص  111-97اظتراة يف الشريعة اليهودية سوزان السعيد ص 

دائرة اظتعارف اليهودية اجمللد اطتامس مادة نساء.  ص.  53-71-71-79-81-93-1181-49
. دائرة اظتعارف العربية العامة اوتسار 181وما بعدىا القاموس العربي اظتکنف البن شوشان ص  391
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